
مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد ابراھيم محمد ابراھيم١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن فتحى فضل احمد٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عبدالحميد احمد عبدالحميد محمد٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد خالد السيد عبد الحليم خضر٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي الطوخي مصطفي مھدي ٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي محمد محمود رضوان ٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي امين عفيفي امين٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥ابراھيم شعبان عبد المجيد على٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد ابراھيم محمد عبدالفتاح محمود٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد مصطفي سعيد ابو عميرة١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نادى سيد عبدالعليم ١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نصار الجيوشى احمد١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥السيد عبدالحميد السيد عبدالحميد١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥أحمد محمود علي محمد ١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن رمضان محمج حسن١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن صالح حسن علي١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن عزت عبدالغني محمد جاد ١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن على السيد عبدهللا١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥سعده مرعى حلمى محمد١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥شحات ابراھيم شحات محمد٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥شريف عبد الواحد حسن عبد الواحد٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عبدالمنعم السيد عبدالمنعم ابراھيم ٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عبدالنبى عبدهللا السيد ابراھيم٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥على عاشور السيد محمد٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عمار عبدالمقصود محمود عبدالمقصود٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥فاطمه سامى عبده٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥محمد احمد محمد النادى٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥محمود راغب عبدالحميد علي ٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفى جمال دسوقى حسين علوى٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي أحمد إبراھيم أحمد إبراھيم٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي أحمد على سليمان٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامة رمضان فھمى محمد٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عمر ابراھيم عبدالرحمن محمد٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥مصطفي السيد محمد محمد ٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥حسن أحمد علي عبدالمنعم٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥عمر عبد الرحمن يوسف اسماعيل٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥ابراھيم زينھم عبدالعليم عبدالمقصود٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد السيد جمعه سيد٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد امام عبد المعطي ابراھيم ٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد عبد السالم سالم يوسف٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد عبد العظيم محمد إبراھيم علي٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد عبد الفتاح السيد احمد٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نادى عبد الكريم على٤٣
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد ناصر عبد الفتاح حسن٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نبيل عطيه مصطفي٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نبيل محمد عواد٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥احمد نجيب السيد محمد عبدهللا٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامة على حسن على ٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامة محمد عبد الھادى على٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامه سامى محمد رمضان٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامه سعيد عبد النقصود عبد المقصود٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٥اسامه صالح سالم عواد سالم ٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦السيد عبد النبي متولي٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمن على محمد متولي٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمن فتحى على عبد الباقى٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايھاب محمد الشحات علي٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦بالل عبدالغنى سليمان عثمان٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسام حسن عبد المحسن ابراھيم ٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسام عبد العظيم عبد الغنى ٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسان مصطفى حسان رفاعى ٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسانين احمد السيد احمد يونس ٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسن ابراھيم على سيد٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسن احمد حسن احمد٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسن احمد عبدهللا محمد الشعراوزى٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسن حمدي علي ابراھيم ٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسن فتحي حسن علي حمودة ٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦رمضان محروس عبدالحميد يوسف٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦سيد وحيد شفيق محمود ٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦شحات عبد الرحمن محمد٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦شريف احمد محمد عفيفي ٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦عبدهللا كمال عباس احمد ابو زيد ٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد احمد محمد سيد احمد ٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦محمد احمد محمد عبد الفتاح٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦محمود عبدالرحمن صادق دسوقي ٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦مصطفي رجب أحمد ٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦مصطفي رضا عبد المؤمن مصطفي٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦مصطفي رضا مصطفي الزيبق٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ناصر محمد عبدالمقصود محمد٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ھشام جمال حسن محمد٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ اسالم احمد غريب احمد ٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد سعيد محمد محمد٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبد العزيز عفيفي ٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبد المولى عبد الرؤوف عيسى٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبد الوھاب عبدالحليم محمد عطوه ٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد عبدالفتاح احمد عوض٨٦
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد مصطفى محمد على٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد معوض طه عويس٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد ممدوح محمد عبده علي سالمه ٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد مھنى ابراھيم عبد الرحمن٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد ناجى محمد ادم٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد نجاح فتحى محمد٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد نصر حسن محمد٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد نصر عبدالعاطي ھنداوي٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد يس عبد الحميد يس٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد يسرى منير عبد الحليم ٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦احمد يوسف عبد المحسن محمد٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦اسامة رفعت محمد عبد المجيد٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦اسامه محمد رشاد السيد سته٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦اسالم الدين محمد عبد السميع ١٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦اسمه ممدوح مصطفي مقبول١٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمان سعيد حميده احمد١٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايمن محمد حسيب حسن١٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦ايھاب محمود عبد الدايم عنبر١٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦باسم عبدالعزيز حسن محمد ١٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٦حسام رجب محمود احمد الشرقاوي١٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسام رمضان خليفة شعبان١٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسام سامى حميده عبد التواب ١٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسام شعبان محمد محمد١٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسان على حسان السيد ١١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسانين محمود زاھر مصطفى١١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسن ابراھيم حسن علي١١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسن زغلول محمد منازع١١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسن سيد احمد على ١١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧حسن فاروق يوسف١١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧شحاته صبحي عبدالظاھر حسن ١١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧شريف سراج الدين السيد حسب النبي١١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧شريف صالح محمد ابو السعود١١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧شريف فتحى احمد محمد١١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عادل محمد السيد حسن١٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عادل محمد سعيدالباجورى١٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عايد عزت حسن احمد غباشي ١٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدالحميد خالد عبدالحميد محمود١٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدالمنعم السيد عبدالمنعم حسين١٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عالء عواد سعد عواد١٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عمرو كمال رمضان بھنساوي ١٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧كريم محمد عبد الحميد سعد الدين ١٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد السيد محمود محمد ١٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد حمدى حامد١٢٩
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد سيد عبده ابراھيم١٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد شفيق عبد الحميد محمد يحي ١٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد عبد العال سيد١٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد محمود عبد هللا موسى ١٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد محمود على ١٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد منصور حامد منصور١٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود رجب محمود خلف١٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود فتحى فرج على الغرابى١٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود فرغلى معوض عبدربه١٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفى مرسى خلف مرسى١٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي حسن عبد الرحمن محمد١٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي حمدى مدبولي محمد١٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي رمضان محمد سيد١٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي سعد عبد النبي على١٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي سالمه على حسين ناصر١٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧مصطفي سليمان محمد سليمان١٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧ندى احمد امين احمد١٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧ابراھيم السيد ابراھيم السيد ١٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧ابراھيم سعيد فتحي رمضان ١٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧ابراھيم عاطف ابراھيم شعالن١٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧ابو بكر فتحى عبدالعزيز ابراھيم ١٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد السيد رمضان علي ١٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد الشحات سالم محمد ١٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد رفعت عبدالفتاح عطية١٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد سعيد محمد احمد١٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد عاطف السيد عبدالغني١٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد عبد الحميد محي الدين١٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد عبد المفيد العراقي جوھري١٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد عبد المنعم محمد حسن ١٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧احمد عبد الناصر رمضان جاد١٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبد النبي زكي نصر ١٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبد الھادى معوض معوض١٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبدالرحمن عبدالحليم عوض محمد١٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبدالسميع عبدالمقصود١٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبدالسميع محمد عبدالسميع١٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد عبدالعزيز عبدالمؤمن محمد١٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد مشھور محمد حسن١٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد مصطفى سعيد مصطفى ١٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد مصطفى على ١٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد منصور ھنيدي منصور١٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد مھدي محمد مھدي١٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد نعيم دسوقى محمد١٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد وجيه علي شرف الدين ١٧٢



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد وفاقي عبد المحسن حسن جاد بدوي١٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد يحيى حسن عبد الحميد١٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨اسامة احمد على محمد١٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨اسالم يحيي احمد عبد اللطيف١٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨السيد عبد العزيز السيد جوھر١٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمان محمد رضا فوزي محمد ١٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ايمن مسلم احمد سويفي ١٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ايه احمد الصابر محمد سرحان ١٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ايھاب اسماعيل خليل اسماعيل١٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ايھاب فتحى صابر زايد ١٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨أحمد ھالل أمين قاسم١٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨باسم سعيد حسن محمد عيسى١٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨جھاد عبد المنعم احمد جبريل١٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حازم محمد احمد عبد العزيز١٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حسام رافت حلمي ابراھيم١٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حسام زكى عبد الرافع الفقي١٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حسام محمد ابراھيم محمد اسماعيل ١٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حسام يوسف محمد يوسف المداح١٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حسن السيد ابراھيم السيد١٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨حمدى احمد عبدالحميد محمد١٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨رامي سعيد عاطف عبدالرؤوف ١٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ريھام شديد شندى شديد١٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨سعيد اشرف سعيد محمود١٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨سعيد صبحى سعيد محمد١٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف صابر على عبده١٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف عبدالعاطي عبدالوھاب ١٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨شريف على عبدالوھاب بيومي١٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ضياء محمد سالمه عواد٢٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبد المحسن صالح محمود حسن٢٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدالحميد سمير عبدالحميد دراز٢٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدالرحمن احمد ابراھيم محمد ٢٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدالرحمن معروف محمد السيد حسنين٢٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدهللا كامل محمد عبدالباقى٢٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدهللا محمد علي عبد الفتاح ٢٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدهللا نصر محمد احمد٢٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عبدالمعطي عاطف عبدالمعطي محمد ٢٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨على ابراھيم على عطية الشويحى٢٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨على حسانين على الزيات٢١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عماد محمد محمود عبدالرازق٢١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨عمار ابراھيم عبد الحميد ابراھيم الجنيدي٢١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عمر إبراھيم عبد الرؤوف علي٢١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عمرو فؤاد على سالم الغمري٢١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩غزالى عبد اللطيف غزالى٢١٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩فادي مسعود كامل جرجس ٢١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩فاطمه محمد ابراھيم مرسي٢١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩كريم يحيى احمد عبد الحميد٢١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩كمال نبيل كمال عبد الكريم ٢١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد احمد على مصطفى إبراھيم٢٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد احمد محمد محمد٢٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد السيد على عواد٢٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد حسني الطوخي سالم٢٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد خالد السيد عبد الخالق ٢٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عادل مصطفي ملطان٢٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد عبد العال صالح٢٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محمود احمد عبدالربه ٢٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محمود عبدالحميد محمد٢٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محمود عبدالمنعم محمد عطا ٢٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد محمود مصطفى محمود ٢٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد منصور سيد منصور٢٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمد يحي سليمان٢٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود السعيد السيد محمود٢٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود عبد الشافي توفيق محمد٢٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود فوزى عبد السميع غريب٢٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود مجدي احمد رزق٢٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود محمد احمد حصوه٢٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩محمود ھاشم عبدالرحيم شعالن٢٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩مصطفى ماھر طه ابراھيم ٢٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩مصطفي حامد فرج هللا عبدهللا ٢٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩نجالء علي لطيف محمود٢٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩يوسف فتحي محمود خطاب ٢٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩ابراھيم السيد عبدالستار جاد٢٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩ابراھيم ھشام احمد عبدالفتاح ٢٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد السيد عزت محمد ٢٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد الشحات عبدالمنعم مرسي٢٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد امين عبدالفتاح سالم٢٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد بدوى خليل عبد الصمد٢٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد جمعه عبدالتواب على حبيش٢٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد رجب عبد الرؤف٢٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد سعيد حسين مصطفى٢٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عاطف ابراھيم على٢٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد الرازق سيد احمد٢٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد هللا على٢٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد عبد الوھاب نصر الصادق ٢٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد ابراھيم على٢٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد حسن حسن المالح٢٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد نبيل زكي نبيل السعداوي٢٥٨
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد يسرى احمد عبد الجواد ٢٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد يسرى عبدالفتاح عطا٢٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد يسري محمد مصطفي ٢٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد يسن عبد الحميد حسن ٢٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد يوسف عبد الغفار٢٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩ادھم محمد بھى الدين مأمون ٢٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩اسالم عبد العظيم٢٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢اسماء سالم عليوه امام ٢٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢اسماء عباس مصطفي محمود٢٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢اسماعيل محمد اسماعيل٨٨/٦/٥ ٢٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢السيد محسن السيد حسين الوكيل٢٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢امين ابراھيم امين مھدي٢٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢ايمان محمد احمد حسن دياب٢٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢ايمن عالء عبدالحميد احمد ٢٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢ايمن ياسر محمدى محمد شنان٢٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢ايھاب عادل ابوحالوه ٢٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢أبو شعيشع عبد هللا محمد٢٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسام حسن فرغلي علي ٢٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسام محمد طه ٢٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسسان زينھم محمد حسان٢٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسن احمد حسن علي٢٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسن السيد حسن السيد ٢٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسن سالم عثمان ابراھيم ٢٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسن محمود جمعه محمد ٢٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢حسين فاروق محمد٢٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢دينا نبيه ابراھيم محمد ٢٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢رائد احمد حمزه رفاعي٢٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢رمضان جمال سعد ٢٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢سامح عز  ابراھيم ٢٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢سيد خالد سيد ابراھيم٢٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢سيد محمود جمعه محمد فرج ٢٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢سيف الدين نصر حمدن هللا٢٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢شديد فؤاد ابراھيم عيد٢٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢شريف عبد المنعم عمر عبدهللا٢٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢شريف عبدالعظيم عبد الحليم محمد ٢٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢شريف عبدالمنعم طه محمد البلتاجي٢٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢صادق محمد صادق محمد عبد الفضيل٢٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢صالح السيد احمد محمد ٢٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢طارق احمد عبد الوھاب ٢٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عاطف فوزي عزمي عباس٢٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبد الحميد عبد الفتاح عبدالحميد ٢٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبد هللا سالم عبدهللا محمد٣٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبد هللا محروس يونس بركات٣٠١
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الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبدالرحمن حسن عبدالخالق٣٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبدالرحمن حسين ايوب محمد ٣٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبدالرحمن محمد طنطاوى غنيمى٣٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبدهللا محمد عبدهللا ٣٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عالء على عبد الرحيم على٣٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢على كامل احمد عبدهللا٣٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢على محمد على احمد الديب٣٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢علي عثمان احمد محمد٣٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عمر عاشور حسن سليم ٣١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عمر عبدالفتاح رمضان على٣١١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢فاتن عاطف عبد الصمد ٣١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢فؤاد جمال محمد السيد احمد٣١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢كارم محمود على فراج٣١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢لطفى ناصر لطفى عطاهللا٣١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢ماجد احمد حسن محمد صوان٣١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مأمون علي مأمون عياد٣١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد احمد فھمى احمد٣١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد احمد محمد ابو زيد٣١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد احمد محمد عبدالمعطي٣٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد تامر امام عاشور ٣٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد حسنى كمال عبدالوھاب٣٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سامي عبد العال ابراھيم ٣٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سعيد احمد محمود ٣٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سعيد عبدالحميد احمد علي ٣٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سعيد عبدهللا سالمةصبح٣٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد سيد عبد الخالق محمد٣٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد صبرى اسماعيل٣٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد مجدي عطية أحمد سليمان٣٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد محمود عبد العزيز العاصي٣٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد مدبولي مدبولي عبدالرحمن ٣٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد مراد سيد يونس٣٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود السيد عبد الخالق السيد مبروك٣٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود رفيق كامل السباعى٣٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود عبد العزيز محمود صالح٣٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود عبدالحميد محمد حالوه٣٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود عبدهللا عطا مصيلحي٣٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود على محمد حسن٣٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود فتحي سيد احمد عطية٣٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود فرحات حسن ابراھيم ٣٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود كمال محمود الباجورى٣٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود محمد ابراھيم احمد ٣٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمود محمد غريب محمد٣٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى محمد صالح حامد٣٤٤
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى محمد عبد الرحمن ٣٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى محمد عفيفى يوسف٣٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفى محمود عبد العزيز احمد٣٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفي شحات محمد احمد٣٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مصطفي محمود علي حسن ٣٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مينا شوقى ناشد ٣٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مينا مراد رياض٣٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣مينا يونان نجيب بولس٣٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ناجي بحيري ناجي بحيري٣٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣نادية إبراھيم عباس الشحات٣٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣نادية شعبان طه محمد٣٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣نبيل جالل شحات محمود٣٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣نجوى مصطفى سعد عبدالنبى٣٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣نھال الحسينى محجوب السيد على٣٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ھانى احمد حسنين محمد حسنين٣٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ھبه رمضان مصطفى عبدالرازق٣٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ھيثم محمد محمد عبد العزيز ٣٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣وليد محمود احمد امين ٣٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣يسين محمود يسين محمود٣٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣يوسف فتوح احمد محمد٣٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣محمد السيد فرج٣٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣سيف الدين نصر حمدن هللا٣٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣شديد فؤاد ابراھيم عيد٣٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣شريف عبد المنعم عمر عبدهللا٣٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣شريف عبدالعظيم عبد الحليم محمد ٣٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣شريف عبدالمنعم طه محمد البلتاجي٣٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣صادق محمد صادق محمد عبد الفضيل٣٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤صالح السيد احمد محمد ٣٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤طارق احمد عبد الوھاب ٣٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عاطف فوزي عزمي عباس٣٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبد الحميد عبد الفتاح عبدالحميد ٣٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبد هللا سالم عبدهللا محمد٣٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبد هللا محروس يونس بركات٣٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبدالرحمن حسن عبدالخالق٣٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبدالرحمن حسين ايوب محمد ٣٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبدالرحمن محمد طنطاوى غنيمى٣٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبدهللا محمد عبدهللا ٣٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عالء على عبد الرحيم على٣٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤على كامل احمد عبدهللا٣٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤على محمد على احمد الديب٣٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤علي عثمان احمد محمد٣٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عمر عاشور حسن سليم ٣٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عمر عبدالفتاح رمضان على٣٨٧
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وزارة اإلنتــــاج الحــــربي
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٤فاتن عاطف عبد الصمد ٣٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤فؤاد جمال محمد السيد احمد٣٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤كارم محمود على فراج٣٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤لطفى ناصر لطفى عطاهللا٣٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤ماجد احمد حسن محمد صوان٣٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مأمون علي مأمون عياد٣٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد احمد فھمى احمد٣٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد احمد محمد ابو زيد٣٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد احمد محمد عبدالمعطي٣٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد تامر امام عاشور ٣٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد حسنى كمال عبدالوھاب٣٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سامي عبد العال ابراھيم ٣٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سعيد احمد محمود ٤٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سعيد عبدالحميد احمد علي ٤٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سعيد عبدهللا سالمةصبح٤٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سيد عبد الخالق محمد٤٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد صبرى اسماعيل٤٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد مجدي عطية أحمد سليمان٤٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد محمود عبد العزيز العاصي٤٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد مدبولي مدبولي عبدالرحمن ٤٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد مراد سيد يونس٤٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود السيد عبد الخالق السيد مبروك٤٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود رفيق كامل السباعى٤١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود عبد العزيز محمود صالح٤١١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود عبدالحميد محمد حالوه٤١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود عبدهللا عطا مصيلحي٤١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود على محمد حسن٤١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود فتحي سيد احمد عطية٤١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود فرحات حسن ابراھيم ٤١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود كمال محمود الباجورى٤١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود محمد ابراھيم احمد ٤١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمود محمد غريب محمد٤١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مصطفى محمد صالح حامد٤٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مصطفى محمد عبد الرحمن ٤٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مصطفى محمد عفيفى يوسف٤٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مصطفى محمود عبد العزيز احمد٤٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤مصطفي شحات محمد احمد٤٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مصطفي محمود علي حسن ٤٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مينا شوقى ناشد ٤٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مينا مراد رياض٤٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مينا يونان نجيب بولس٤٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ناجي بحيري ناجي بحيري٤٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نادية إبراھيم عباس الشحات٤٣٠
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نادية شعبان طه محمد٤٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نبيل جالل شحات محمود٤٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نجوى مصطفى سعد عبدالنبى٤٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نھال الحسينى محجوب السيد على٤٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ھانى احمد حسنين محمد حسنين٤٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ھبه رمضان مصطفى عبدالرازق٤٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ھيثم محمد محمد عبد العزيز ٤٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥وليد محمود احمد امين ٤٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥يسين محمود يسين محمود٤٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥يوسف فتوح احمد محمد٤٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمد السيد فرج٤٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ احمد سامي السيد علي سراج الدين٤٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ابراھيم احمد احمد دسوقى٤٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ابو بكر شعبان كمال مصطفي٤٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد السعيد ابراھيم العزب٤٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد السيد عبد الحى٤٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد السيد يونس السنوسى٤٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد جمال عبدالسميع ابراھيم٤٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد رجب عبد الفتاح محمد حسن ٤٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد سعيد مشحوت سليمان٤٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد صالح عواد امام عمر٤٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد صالح محمود امام٤٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد عبد العاطي اسماعيل علي ٤٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد عبدالرحمن عبداللطيف علي٤٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد محمد حسن عبدالباري مدكور٤٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اسماعيل عزت ابراھيم السيد ٤٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اسماعيل فتحى اسماعيل عبدالعزيز٤٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اسماعيل محمد اسماعيل٤٥٨١/٨/٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اشرف حمدى عبدالعاطى عبدالتواب٤٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اشرف محمد عبدالحافظ احمد٤٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥امل ريحان اسماعيل ابراھيم ٤٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥انجى ابراھيم صادق تمام ٤٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمان رأفت عبد الحميد محمود٤٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمان سامى انور على مسعود٤٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمان صالح عزت حسانين٤٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمن محمد رضا حسن٤٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمن محمد عبدالمنعم بدوى٤٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايمن محمد فوزى ابراھيم زيدان٤٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايه طارق يوسف السيد ھاشم ٤٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ايه موسي علي عبد هللا ٤٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥حسام حسن عبدالجواد محمد٤٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥حسام حنفى محمود ٤٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥حسن ابراھيم الدسوقى السيد٤٧٣
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٥رضا عطا حسن محمد علوان ٤٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥رضا على عبد الرحمن بيومى٤٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥رمضان  عيد محمد عطيه ٤٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥سعيد سالمة محمد عفيفى٤٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦سالمه صالح راغب حسن٤٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦سيد رضوان محمد محمد٤٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦سيد عيد سيد الشعراوى٤٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شادى محمد طلعت محمد احمد٤٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شافعي شافعي عبد الغفار ابو عيده٤٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شريف سمير محروس٤٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شريف صابر محمود مشھور٤٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شريف عبدالرازق محمد عفيفي ٤٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عادل جرجس وديع٤٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عادل عبود سيد ابراھيم٤٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عادل محمد ابراھيم عبدالكريم٤٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبد الفتاح اسماعيل عبدالرحمن متولي٤٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبد الواحد محمد عبد الواحد محمد ٤٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالبديع محمد عبدالعاطي بسيوني٤٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالرحمن ماھر عبدالحليم ساعى٤٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالرشيد محمد عبدالرشيد اسماعيل٤٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدهللا ھاشم عبدالعظيم مليجى٤٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالنبي عمر يوسف غنيم صيام٤٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عرفه محمد عرفه احمد عصر٤٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عزيز خيري عزيز رزق٤٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عزيزة محمد ابوالفتوح احمد يوسف٤٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عطيات محمد حسن محمد٤٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عالء عبد اللنبى حنفى ٥٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عالء كمال اسماعيل مبارك٥٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦علي بركات حسين بركات ٥٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عمرو احمد عبدالفتاح محمد ٥٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦فاطمة الزھراء أحمد الدسوقي عبدالعال٥٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦فھمى ماھر فھمى السيد٥٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦كريم جمال حسن محمود ٥٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦كريم عادل عبد الحميد عبد الوھاب٥٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦كمال جمال حسن عامر ٥٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد ابراھيم محمد ابراھيم٥٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد احمد محمد احمد ٥١٠٨٨/١/٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد جمال أحمد سعد محمد٥١١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد حمدى سيد عبدالقادر٥١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد خضر محمد احمد ٥١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد رجب حسن عبدالرحمن٥١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد رشاد محمد عبدالمنعم خالد٥١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد سعد حسين محمد فرج ٥١٦
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد سعدالدين محمد سالم٥١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد صبحى عبد المقصود خليل ٥١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد صبحى محفوظ احمد٥١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد عزت محمد بيومي العبساوي٥٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد عيد سالمة محمد على ٥٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد محمود ابو العال ابو العال٥٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد محي السيد عبدالوھاب٥٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمد مدحت حسن عثمان٥٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود احمد عبدالاله اسماعيل٥٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود حمدى صادق ٥٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود حمدي عبد الرحمن عويشة٥٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود عبدالرحيم محمود عبدالرحيم ٥٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود عثمان محمد غنيم ٥٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦محمود عزت محمود احمد فياض٥٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود عمر محمود نور٥٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود فاروق محمدطوخى٥٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود فتحى أبو الليل محمود ٥٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود فتحى سعيد عبد الحليم٥٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود قرنى سيد ابو سريع٥٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود محمد عطيه علي محمد٥٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود محمد على صديق٥٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود محمد محمد محمد خضر٥٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود محمد وحيد كمال ٥٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مسعود احمد محمد سليمان ٥٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفى ابراھيم ابراھيم اباظه٥٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفى السيد عبد النبى محمد٥٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفى محمد سيد محمد٥٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفى محمد محمد على٥٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي صالح غريب حسانين٥٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي عامر حامد بيومي عبدربه٥٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي فوزي مسعود سليمان مسعود٥٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي محمد حسن محمد داود٥٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي محمود فرحات علي فوده ٥٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفي محمود محمد السيد شرف ٥٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ناصر عزت نخله مونس٥٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩نجالء اشرف بديع محمود ٥٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩نھي سعيد مسعود حجاب٥٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩نورالدين احمد عطا السيد٥٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ھبه عاشور عبد الحفيظ ٥٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ھبه عبد الوھاب عبده عبد الوھاب٥٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ھبه محمد عبدالمنعم محمد درويش٥٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩يحيي كرم عبد العاطي غنيم٥٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩يوسف ابراھيم محمد ابراھيم عبدالسالم٥٥٩
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ رجب عبد الرحمن محمد٥٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩ابراھيم سيد احمد على قنديل٥٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد السيد عمر محمد غيث٥٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد بكا محمد محمد٥٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد جمال راشد حماد٥٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد جمال رشاد ابراھيم ٥٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد جمال على امام ٥٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد رمضان مھدى ابو العال٥٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد سالم رشاد عبدالعظيم ٥٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد سعيد عبد الفتاح ابراھيم ٥٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد سالمه عبدالرحمن محمد٥٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد صالح فتحي محمد٥٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبد الرازق قاسم محمود٥٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبد المنعم خاطر عبد الرحمن٥٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبدالتواب قياتى سليمان٥٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبدالجليل فتحي محمد ٥٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عبدالرحيم عبدالرحمن على٥٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد عثمان زيدان زيد٥٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد على مسلم على٥٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد ماھر خليل خليل٥٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد محمد احمد السيد سالم٥٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد محمد حسن فرحات٥٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد محمد حسن محمد حسين خليل٥٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩احمد مقلد عربى مقلد عامر٥٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد نبيل محمد النجار٥٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسالم سمير محمد عبدالستار عبد اللطيف ھزاع٥٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسالم محمد حفنى على حفنى٥٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسماء محمد ابراھيم محمد ٥٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسماعيل عبدالھادى عبدالحميد٥٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اشرف احمد محمد العربى ابوالفتوح٥٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اشرف سامى أحمد حسن ٥٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠السيد حسن السيد اسماعيل عماره٥٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠امل مصطفي ابراھيم محمد٥٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠امير عاطف محمود عبد الرحمن٥٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠امير محمود احمد حسن نصر٥٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠انور ابراھيم عوض هللا سليمان٥٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ايمان احمد على بخيت٥٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ايمان ھادي عبد المجيد حسن ابو العال ٥٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ايمن احمد محمد السيد٥٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ايمن رمضان عبدالغنى مرزوق٥٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠إبراھيم نشأت إبراھيم محمد٦٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠أحمد أسامة محمد محمد٦٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسام محمد جودة عبد الھادي ٦٠٢
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسام محمود حسن عبدالرحمن٦٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسن السيد محمد عبد العاطي٦٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسن سعد محمد ابراھيم٦٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسن صالح الدين عبدالفتاح ٦٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسن محمد احمد٦٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حسن محمد احمد سالمة ٦٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠حمدى عبد الحميد عبد السالم ابراھيم٦٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠رفاعي منتصر رفاعي محمود٦١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠زكريا على مصطفى ابوبكر٦١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠زكريا فوزى عمر إبراھيم٦١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سامح محمد عبد الغنى محمد٦١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سامح مصطفي مصطفي محمد نوار٦١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سكينه عبدالخالق محمد عبدالخالق٦١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سمر رزق إبراھيم ٦١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سيد صالح السيد محمد على ٦١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٦١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠سيد عبد العاطى عبدة عبد العاطى ٦١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف اشرف السيد٦٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف سامي ابو القاسم٦٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف محمد ابراھيم الغريب٦٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شريف محمد جوده محمد ٦٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شعبان سعيد شعبان عبدهللا٦٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شعبان فيصل عبد العزيز٦٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠شيماء رضا محمد خضر رفاعى٦٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠صالح محمد محمود فرج٦٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠صالح سمير عزيز ظريف٦٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عادل عبد الفتاح سطوحى ٦٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عادل محمد احمد يوسف٦٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عاطف محمد السيد محمد عيد٦٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عاھد عبدالفتاح محمد محمود ٦٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد البارى ابو الفتوح عبد المحسن٦٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد٦٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠عبد الحميد صابر عبد الحميد اسماعيل٦٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد الخالق محمود عبد الخالق مصطفي٦٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد الرحمن احمد حسن احمد٦٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد العزيز إبراھيم محمود ٦٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد هللا محمود احمد خليفه٦٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد المنعم راضى محمود ٦٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدالحمن عبد المنعم السيد مھران ٦٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدالخالق فرج محمد حسنين٦٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدالرحمن محمد عبدالحميد ابراھيم٦٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدهللا مسكين محمد طه٦٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدالمنعم سعيد عبدالعظيم ٦٤٥



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عثمان عبدالرحمن محمد بحيرى٦٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عرفات امين احمد ممود٦٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عزت ھندى عزت عبد الحميد٦٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عصام عبد المنعم احمد محمد٦٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عالء حسني احمد السيد٦٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عالء محمد عطيه علي ٦٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١على احمد عاطف محمد موس٦٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١على عادل عبد الرازق ابراھيم ٦٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١على عاصم قابيل ٦٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١على عبد المنعم على عبد المنعم ٦٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١على عمر عويس يونس ٦٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١علي ابوزيد علي محمد حسن ٦٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١علي مبروك ابو الفتوح علي٦٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عماد عبد الموجود احمد سليمان ٦٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمر اشرف عبد العزيز ابو السعود٦٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمر عبدالفتاح ابراھيم غنيم٦٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمر محمد صالح احمد عبد الجواد ٦٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمرو ماھر حنفى محمد ابراھيم ٦٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمرو محمد رجب عبد العزيز ٦٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١فتحي ابراھيم سعد عبدالقادر ٦٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١كريم جمال جابر شعبان٦٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١مجدي الشحات محمد رشيد سالم ٦٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١مجدي شحات متولي حسين٦٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد ابراھيم عبد السالم٦٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد احمد محمد عليوه ٦٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد احمد محمد محمود ابو الخير٦٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد امين ابراھيم محمد ٦٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد أحمد السيد حفنى٦٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد بيومي علي عبدالعزيز٦٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد حامد محروس محمد ٦٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد حامد محمد محمد ديب٦٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد حسن سعد عبد المجيد٦٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد خال عبد الفتاح محمود ٦٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد ربيع محمد حسن ٦٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رجب امين رحيم٦٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رجب عبدالعال محمد٦٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رضا ابراھيم الدسوقي٦٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد رضا اسماعيل ابراھيم عامر٦٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد زايد محمود محمد٦٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سعد محمد ابوعرب٦٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سمير عويس القرني ٦٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سيد علدالفتاح ٦٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١محمد سيد محمد حلمى٦٨٨
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد شعبان حسن سليمان٦٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد شوقى ضيف مصطفى٦٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد عراقى بدر نصر٦٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد فتحى حسن على٦٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد فھمى محمد مشعال٦٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد محمد السيد اسماعيل السيد٦٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد نور الدين عبده نور الدين ٦٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد يحى محمد على رضوان٦٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود احمد صالح محمد٦٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود خالد محمد محمد عبدالوھاب٦٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود رمضان محمود موسى٦٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود سعد محمود عبد العزيز ٧٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عبد الراضى عبد الحليم جاد ٧٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عبد الفتاح عطيه على حسن٧٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عبدالمنعم حسين محمد٧٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عزمى محمد أحمد ٧٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عصام عبد السميع عمار ٧٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود علي عبدالسميع محمد ٧٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عيد عقبى طويل عامر٧٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود عيسى محمدى محمد٧٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود فاروق عبدالسميع محمد٧٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود فؤاد محمد ٧١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود كمال الدين حمادة سلطان٧١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود كمال عبد الرحمن محمد٧١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود كمال كامل كامل ٧١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد احمد الزايد٧١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد راشد ٧١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد سليمان غانم ٧١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد سليمان محمود ٧١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد عبدالحميد احمد ٧١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد عبدالفتاح عبدالعزيز٧١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمود محمد محسن سليمان٧٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفى احمد محمود عواد ٧٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفى اسماعيل محمد ٧٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفى محمد محمد ابراھيم٧٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفى ممدوح حامد محمد٧٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي فاضل عطيه المليجي محمد ٧٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي فتحي حافظ محمد مرعي٧٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي مجدي جوده يوسف ٧٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي محمد عبدالرحيم محمد ٧٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢مصطفي محمود مصطفي محمد٧٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢معاذ السيد عبدهللا عبدالوھاب٧٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢معتز عاشور عبداللطيف فتح هللا٧٣١
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢نادى حنا عبدهللا لبيب٧٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢ناصر محمد عبد الحميد جمعه ٧٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢نفين جرجس برسوم عياد ٧٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢ھبد محمد ابراھيم عبداللطيف٧٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢ھبه جمال يوسف السيد ٧٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢ھيثم الطوخي محمد الطوخي٧٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢وائل عثمان فتح هللا عثمان٧٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢وحيد فكري محمد حسين عواد ٧٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢وسام محمد محمد محمد سعيد٧٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣والء حماده عبدالفتاح نبھان حجازي٧٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣والء محمد صابر عطا عطا ٧٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣وليد ابو النصر عبدالعزيز احمد٧٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣وليد شعبان محمد بدر٧٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣وليد مرزوق محمود مرسي ٧٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ابراھيم احمد محمد تھامى٧٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ابراھيم احمد محمد عبدالغنى٧٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد السيد احمد الشاذلي السيد ٧٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عيد محمد صبحي٧٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣نجوي ابراھيم حسانين حسانين٧٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ إبراھيم خميس حسين ٧٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ابانوب اسحاق ابراھيم نصر٧٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ابراھيم حسن عبدالحمن محمد٧٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ابراھيم محمد رضا محمود٧٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد ابراھيم سالم حسن المطمحى٧٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد اسامه عبدالعزيز٧٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد الجميل عبدالخير فرماوى٧٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد السيد عالم السيد ابوباشا٧٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد امين عبدالعليم سعد٧٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد انيس عبد الفتاح٧٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد جمال عبد المحسن ابو النور ٧٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد جمال عيد عبد المھيمن٧٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد جمال وادى على٧٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد رجب عبدالمجلي خليل ٧٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد سعيد عبدالمنصف محمد٧٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد سعيد محمد سليم ٧٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد سمير احمد مھدى٧٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد طلبة محمد الھادى٧٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عادل حجازي مغاوري٧٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبد الرازق محمد مصطفى٧٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبدالحميد محمد مصطفي ٧٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد عبدالعاطي عطيه عبدالمعطي احمد ٧٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد فتحي عبد الفتاح ابراھيم احمد ٧٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد ابراھيم عزب الزغل٧٧٤
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد السيد احمد٧٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد جالل حسين ٧٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد رضا محمد٧٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد رضا محمد العزب٧٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد محمد رضا محمد المغاوري درويش٧٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد مصطفى محمد كرم هللا ٧٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد نبيل عبد القادر مصطفي٧٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣احمد يوسف احمد محمد٧٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسامة السيد عبدهللا احمد ٧٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسراء رمضان محمد محمدي خليل٧٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم سمير على حسنين على٧٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم محمد احمد عبد المقصود٧٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسالم محمود السيد محمود٧٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسماء جمال احمد ھيكل٧٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسماء سيد جمعة موسى٧٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اسماعيل محمد اسماعيل خالد ٧٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣اشرف على عبد الوھاب٧٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣السيد جالل السيد احمد ٧٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣السيد عبد العظيم السيد عبد الحليم  ٧٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦السيد مجدى السيد علي األبيض٧٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦امام عاصم امام عبد الفتاح٧٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦امام محمد امام حنفى٧٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦امير عبدالسالم عبد اللطيف داوود ٧٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمان ناصر السيد احمد ٧٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن عبد الغنى عبد ربه عبد الغنى ٧٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن محمد سيد عبده عرفه٨٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن محمد عبدهللا السيد٨٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن محمد فرج جاد٨٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن محمدطه محمد٨٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن محمود معيقل قنفود شميلة٨٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايمن يونس احمد فھيم٨٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايه حمدي محمد صبح ٨٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايھاب ابراھيم محمد ابراھيم رمضان٨٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ايھاب توفيق سعد سالم٨٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦إسالم أحمد محمد عبدالخالق٨٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦أحمد محمد فرج ٨١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسام حسن حجازى عبدالفتاح٨١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسام صابر حسن السيد٨١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسام محمد حسن علي عامر ٨١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسام يوسف محمد ٨١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسن محمد اسماعيل السيد ٨١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسن محمد حسن الس٨١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦حسن يوسف عبد الرحمن ٨١٧
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦خالد احمد محمد احمد٨١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦خالد صالح الدين عبدالرحمن محمد٨١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦دسوقي أحمد علي ٨٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦راضي صالح ابراھيم محمد٨٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦رانيا عبدالوھاب عفيفى عربى٨٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦رانيا يحيي اسماعيل محمد٨٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦رائد زغلول محمد علي٨٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦رضا ممدوح اسعد عبدالحميد٨٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سعيد سيد علي عفيفي٨٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سعيد عبدالجيد جوده عبدالعال٨٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سناء احمد محمد شاكر٨٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سھا شعبان عبد المؤمن امين٨٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سوزان محمد عبدالعال على عبدالعال٨٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦سيد سيد محمد عثمان٨٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦شرف حسن محمد حسن ٨٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦شريف حسانين محمد حسانين٨٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦شعبان فؤاد عبد اللطيف٨٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦شوقى رزق كامل ٨٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦شيماء حسن حسني عبد الحافظ٨٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦صالح رشاد فتحي عواد٨٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦صبحي عبد الرحمن عبد المطلب عبدالرحمن ٨٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦طارق حسني محمد محمد ٨٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦طه محمد نجيب محى الدين ٨٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل احمد مصطفى مصطفى٨٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل شعراوى احمد سعداوى٨٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عادل محمد كامل محمد٨٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عاطف عسران سالمه عبد الحميد ٨٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد الحميد احمد مصطفى عبد الحميد٨٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد العزيز خيري محمد عبدالعزيز ٨٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبد هللا محمد يوسف محمد٨٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالبديع رضا عبدالبديع حسان٨٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالتواب كمال عبدالتواب٨٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالحليم مطراوى عبدالحليم متولى٨٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالحميد الضعيف عبدالحميد محمود ابو النصر٨٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالعزيز محمد نور الدين محمد٨٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالعزيز يوسف سليمان نواره٨٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدالغفار فوزى عبدالغفار عفيفى٨٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدهللا سعيد السيد السيد صيام٨٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبدة حمدى عبده عبدالمالك٨٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبده سعيد بدوى بدوى٨٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عبده محمد فتحى محمد٨٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عرفه عادل عايد ناصر٨٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عرفه محمد خليل دسوقي٨٦٠
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عزة عويس احمد ابوزيد٨٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عزت سيد سعيد محمد٨٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عصام احمد حسن سيد ٨٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦عصام كامل نصار٨٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عصام محمد عبدالكريم احمد٨٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عطا حسان سالم حسان ٨٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧على سيد احمد سيد٨٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧على عبد الرحمن امين حسن٨٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧على محمد احمد حافظ٨٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧على محمد على  ٨٧٠٨٩/٨/٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عماد رمزى عبد المالك٨٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمر ابوالمكارم عثمان ابوالمكارم٨٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمر محمد عبد العزيز موسي ٨٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمر محمد عمر محمد٨٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمرو اسماعيل عبد الكريم حامد٨٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمرو فكرى محمد على٨٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمرو فوزي سنوسي سالم٨٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧عمرو محمد السيد عبد الھادى٨٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧فريد حسين محمد ابراھيم٨٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧فھمى عبدالحميد حسن القرو٨٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧قاسم محمد محمد محمد٨٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧كامل سعيد كامل محمد علي ٨٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧كريم إسماعيل إسماعيل عبد المقصود٨٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧كريم خالد سعد جميل٨٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧كريم عزت محمد محمد سيد ٨٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧كمال يحى كمال عقل مراد٨٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧ليلي عيسي فؤاد احمد ٨٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧مارك رزق ماھر عياد ٨٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧ماركو حسنى شفيق كيرلس ٨٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧مجدي جابر محمد دسوقي ٨٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧مجدي عبدالغني عبد الھادي محمد ٨٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد احمد ابراھيم ٨٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد السيد سليمان حسوبة ٨٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد حسن محمد٨٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد حسين ابراھيم ٨٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد حلمى القط٨٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد عبد الرحمن احمد سليمان٨٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد احمد محمد عطا٨٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد العربى محمد نجيب ابراھيم٨٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد امام السيد محمد٩٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد أحمد محمد شويته٩٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جاد عبد العليم٩٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال ابراھيم عبد الفتاح ٩٠٣
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال الدين حسين محمود٩٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال أمين سرحان٩٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال حسانين محمد حسانين٩٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال حسيني جمعه٩٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال رزق عبد الجليل٩٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال زكي حسين٩٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد جمال زكي داود ٩١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حافظ جابر حافظ ٩١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد حسين سعيد محمد ٩١٢٩٣/٧/٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رجب٩١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رزق عبد العزيز غنيم٩١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد رضا حامد متولي ٩١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سالم عبدالواحد محمد٩١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧محمد سعيد ابوالحمد محمد٩١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد سمير فاروق احمد٩١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد سمير محمد سيد٩١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد شوقي محمود البھنسي٩٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد طلعت ابراھيم حسن ٩٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبد الفتاح عباس مرسي صقر٩٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبدالجليل محمد عبدالجليل٩٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبدالحميد عبدالغنى عبدالفتاح٩٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبدالحميد محمد محمد٩٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبدالخالق عبدالمطلب٩٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد عبدالرازق بيومي ٩٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد على أمين ٩٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد لطفي محمد الطوخي ٩٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد ماھر محمد فرحات ٩٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد محمد صالح يوسف ٩٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد محمد نبيه محمود ٩٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد محمود رمضان محمد ٩٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد مرزوق السيد رزق٩٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد مسعد ابراھيم ٩٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد مصطفى حسين مھران٩٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود احمد عبد العال محمد٩٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود احمد محمد السعيد٩٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ادم سعد محمد محمد٩٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود االبيارى عشرى محمد٩٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود السيد الشحات احمد٩٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود السيد سالمة جبر٩٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود أحمد محمد مصطفي٩٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود حمدى محمد ٩٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود حمدي عبدالحليم الشيمي٩٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود رضا محمد ابوالمكارم امين ٩٤٦
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود زكريا السيد عبد الجيد٩٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود شحات أحمد محمد حمزاوى٩٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عبدالرؤوف عبدالجواد السيد٩٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عبدالفتاح محمد غزازي٩٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عبدالمطلب محمد متولي٩٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود عزت دياب ٩٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود على امام ابراھيم٩٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود قطب محمود عبد هللا ٩٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود كمال عثمان نور الدين ٩٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد اسماعيل سعيد٩٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد الحسينى احمد٩٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد السعيد جوده محمد حسن ٩٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد السيد ٩٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد على احمد ٩٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد عمر عبد العزيز٩٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد فريد يوسف ٩٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود محمد قاسم محمد ٩٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود مختار عمر متولي الجدع٩٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ندا ابراھيم حسن ٩٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمود ھاني محمد مراد٩٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨مروة فولى عبد السالم فرغلى٩٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى ابو بكر انس اسماعيل ٩٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى احمد محمد عبدالقادر٩٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨مصطفى حمادة محمد يوسف٩٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمد محفوظ ٩٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمود النوبى محمود٩٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمود طلبه٩٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمود عبدالسميع موسى٩٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمود فتحى محمود٩٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفى محمود محمود٩٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفي كمال عبدالحليم بيومي ٩٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مصطفي محمد عبد العزيز٩٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩معتز ھادى عز العرب محمود٩٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩منار مصطفي مصيلحي محمود الصم٩٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مني عواد محمدي عواد٩٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ميالد يوسف نصيف كامل ٩٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مينا مجدى عبد المالك٩٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩مينا ميالد وسيلى ٩٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩نادي عواد عبدالعال محمد٩٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩نجالء حسين ابراھيم٩٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ندا رياض علي علي٩٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩نھال عبدالسالم محمد خيرت ٩٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ھانى محمد سعداوى ٩٨٩
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ھشام سعد مبروك حسين٩٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ھشام سعيد احمد ابو العال٩٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ھيثم صابر عبد العظيم ابراھيم٩٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ھيثم كمال عبدالوھاب يونس٩٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩وائل سليم محمد عوض ٩٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ولى محمد على قطب٩٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩وليد اسماعيل سيد اسماعيل٩٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ياسمين أحمد السيد احمد ٩٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩يحيى إبراھيم إبو بكر ٩٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩يحيي مصطفي حامد محمد٩٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩يوحنا كميل مرقص سالمه١٠٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩يوسف عواد يوسف عواد عيد ١٠٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩يوسف عيد يوسف ابراھيم ١٠٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد جمال إبراھيم حسن عمر١٠٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ اسماء يسن احمد النقيلى ابراھيم١٠٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ابراھيم احمد جمعة ابراھيم١٠٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ابراھيم بيومي ابراھيم ابراھيم شرف الدين ١٠٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ابراھيم جمعة عبدالجليل محمد١٠٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩ابراھيم عاشور سيد حسن زيان١٠٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد ابراھيم على ابراھيم١٠٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد السيد عبدالرحيم عبدالباسط١٠١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد السيد غنيمي نور الدين ١٠١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد بدوي محمد التھامي عفيفي١٠١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد بركات عبد المعبود١٠١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد بشندي عبادي محمد١٠١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جابر مبارك احمد١٠١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جاد ابراھيم الدسوقي احمد سعيد١٠١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جمال جمعة محمد١٠١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جمال صالح زوريق١٠١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جمال محمد حماد١٠١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد جمال محمد محمد١٠٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد حمدى احمد سالم عوض١٠٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد رجب رمزى  رجب١٠٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩احمد رزق محفوظ عبدهللا١٠٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد رفعت عبد الفتاح احمد١٠٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد سعيد فتحي محمد١٠٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد سعيد محمدي السيد بحالو ١٠٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد سعيد منير عبد الخالق١٠٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد سمير عبد المنعم صقر ١٠٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد سيد على النادي ابو شنب١٠٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد صالح محمد١٠٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد صالح مصطفي عبدالباقي١٠٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد طه محمد ابو العز١٠٣٢
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السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عادل ابو خيشة عبد المجيد ١٠٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عادل احمد السيد علي١٠٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عادل احمد محمد مصطفي١٠٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عبد التواب دسوقى١٠٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عبدالتواب محمد حسن١٠٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد عبدالحليم فاروق١٠٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد قرني عبد التواب١٠٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد لطفى حامد ١٠٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد لطفى عبد المعطى عبد الحميد١٠٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد ماھر محمود عطيه ١٠٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمد احمد ابو الليل ١٠٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمد احمد عبدالفتاح مرسي١٠٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمد حسين ١٠٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمد زھران يونس١٠٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمد فوزى محمد١٠٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد محمود عبد هللا حبيب١٠٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد مسعد محمد شعبان ١٠٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد مصطفي يوسف باظه١٠٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠احمد نبيل سليم محمد دياب١٠٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اسالم بيومى شحات على١٠٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اسالم سيد عبد الرحمن عفيفى ١٠٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اسالم شاكر شكري محمد١٠٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اسالم محمد السيد محمد كوينه١٠٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اسماعيل جمال علي محمد ١٠٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اشرف احمد محمد احمد الصيفى ١٠٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اشرف اسماعيل ابراھيم بيومى١٠٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اشرف خالد عبدالمغنى عمران١٠٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠اشرف مصطفى حسن غازر ١٠٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠السيد ربيع  السيد محمد١٠٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠السيد محمد السيد على١٠٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠الھام عبدهللا محمد عبد المعطي١٠٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠امير محمد امين حجازي١٠٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠انس حسين عبدالسالم بيومي١٠٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ايمان احمد محمد العربي ابو الفتوح ١٠٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ايمان فتحي زكريا الديري١٠٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ايمن بشير محمد عبد الغنى١٠٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ايمن زايد تعلب١٠٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ايمن عبدالمحسن امين عبدالمطلب١٠٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠إبراھيم حسن دسوقى حسن١٠٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠إسالم حسن محمد جويدة ١٠٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠إسالم خلف هللا محمد١٠٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠أحمد حسين محمد مصطفى١٠٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠أسامة عيد عقبى إبراھيم ١٠٧٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠بشري عمر محمد بكر١٠٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠بالل زيدان حسين حمزاوى١٠٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠بالل سعيد بالل محمود١٠٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠بالل محمد السيد اسماعيل١٠٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠تامر عادل بيومي محمد١٠٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠تامر عبد العظيم عبد المنعم حسين١٠٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠جاد عبد هللا جاد١٠٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠جمعه صبرى جمعه١٠٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠جھاد محمد عواض عبد هللا ١٠٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠حسام عادل عبدالرازق على١٠٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠حسانين عبدالرحمن حسانين محمد١٠٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠حسنى عبدالحليم محمد سليمان١٠٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠حسين محمد عبدالفتاح ابوحامد١٠٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠خالد عنتر بھيج سعد الدين١٠٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رامى رمضان احمد عبدالباقى١٠٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رامي ابراھيم السيد البطران ١٠٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رامي حمدي عبدالحميد عبد الغني١٠٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رانيا محمد رحيم شعبان١٠٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رضا عبدالحليم عبده حسن١٠٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رضا كرم احمد عبد السالم١٠٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رضا محمد ابراھيم عطيه١٠٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رمضان حسنى رمضان ابراھيم ١٠٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رمضان ھاشم عبدالحميد ١٠٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠رومان مرقص منصور حنا١٠٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠ريمون رياض عياد١١٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠ريمون سعيد ثابت عويضه١١٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سالم عبد القادر سالم١١٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سامح السيد قطب ١١٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سامح جالل عبد الحميد احمد١١٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠ساھر منير ابراھيم محمد ١١٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سحر السيد محمد متولى١١٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سعيد رجب عباس مرسى١١٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سعيد عبدالعظيم عبدالغنى عيسى١١٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سعيد محمد حبيب محمود غنيم١١٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سعيد محمد صديق مصيلحي١١١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سليمان احمد سليمان احمد١١١١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سمر محمد سعد محمود١١١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سمير عبد العظيم احمد عبدالعظيم ١١١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سند عيد سند عطية١١١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سيد احمد محمد عمار١١١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سيد صالح ھاشم جاد١١١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠سيد عبد الحميد عبد القادر١١١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠شريف اشرف عبدالغفار ابوالعينين١١١٨
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٠شريف سعيد السيد عبد الشافى١١١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠شريف محمد عبدالعظيم ١١٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠شعبان مصطفى محمد على خلف١١٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠صالح محمد عبدالغفار فرج١١٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠ضياء الدين محمد حسيني مصطفي ١١٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠طه حسين عبد الفتاح مصطفي ١١٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠طه عصام طه عبدالباري ١١٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠عادل يوسف عبد التواب يوسف١١٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠عاطف سالم عبدالقادر معوض١١٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠عبد البارى ابو بكر على حسن١١٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠عبد الحميد محمد حسنى١١٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد الرحمن جمال عبد الرحمن عبد الواحد١١٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد الرحمن عادل صابر ١١٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد السالم محمد عبد التواب١١٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد الظاھر عادل عبد الظاھر احمد ١١٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد العزيز محمد عبد العزيز١١٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد العظيم خالد عبد العظيم على ١١٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد العليم عبد الرؤؤوف ابراھيم ١١٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد القادر محمود محمد عبد القادر ١١٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد هللا سمير محمد ١١٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد هللا صابر الشحات محمود١١٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد الھادى  عبد هللا عبد الھادى احمد١١٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبد الوھاب شعبان عبد الوھاب موسى١١٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالحميد حمدي عزيز الدين عبدالحميد ١١٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالرحمن فوزى عبدالرحمن شعالن١١٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالشكور سمير عبدالشكور عبدالرؤف١١٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالظاھر حمدى عبدالظاھر احمد١١٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز محمد ابوالعرايا١١٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدهللا احمد محمد محمود١١٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبدالنبي محمود عبدالحميد بحيري١١٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبده احمد عبدالخالق احمد١١٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبده على عبده محمد١١٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عبده علي عبده علي١١٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عزيز صبحى عزيز يوسف ١١٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عصام عبد المنعم احمد حسين غريب١١٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عصام عرفة محمد احمد١١٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عطا قطب محروس احمد السيد١١٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عالء حسن السيد عبد الھادى١١٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١على احمد على سيد١١٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١على اسماعيل محمد على١١٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١على محمد محمد ابراھيم حسين١١٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١على محمد نافد سليمان١١٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١علي جميل عبدالعزيز علي١١٦١



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٧/١١علي صالح علي عبده١١٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١علي كمال علي محمد ١١٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عماد ابراھيم مصطفى  السيد ١١٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عماد سيد صالح احمدحسن١١٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عماد محمد مرزوق حسين ١١٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمر فتحى عبدالستار محمد١١٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمر كمال الدين عبد الغنى١١٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو أحمد محمود أحمد عبد المنعم١١٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو حنفي عبد الدايم الدبيس١١٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو عفيفي احمد عفيفي سند ١١٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو محمد يونس امام ١١٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو مصطفي محمد جمعه١١٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١عمرو منصور عبد الھادي حسنين ١١٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١غاده فتح هللا عبدهللا بدوى١١٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١غمرى محمد غمرى محمد١١٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١فاطمة عبدالعظيم محمد حسن١١٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١فتحي حسن سيد محمد ١١٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١فتحي محمد حماد عزب قنديل ١١٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١فرج السيد حبيب فرج١١٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١فرج سيد فرج على سليمان١١٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١كريم مصطفى سعد زغلول١١٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢كريم مصطفي سعد السيد ١١٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢كريم نصر عبد البصير بخيت١١٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢كمال وحيد كمال١١٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢كيرلس رشدي عيد خليل١١٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢كيرولس جميل رمضان غالي ١١٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢مايكل ماھر صبحي سليمان١١٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢مجدى عبد الخالق السيد عبد الخالق سعد١١٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محسن جمال عبد المنعم١١٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد ابراھيم عبد المجيد حسن١١٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد ابراھيم عبدالجواد حسانين١١٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد ابراھيم عمر عراقي١١٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد احمد ابو الحسن الباجورى١١٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد احمد احمد السيد١١٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد احمد عبد الغني موسي العليمي١١٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد احمد محمد خليل ١١٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد امام رجب مصطفى ١١٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد أمين ذكى مسلم١١٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد بدر الدين احمد١٢٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد بدوى نصر بدوى ١٢٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد ثروت مامون مصطفي١٢٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد جمال عبد العاطي عبد هللا١٢٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد جميل صالح ١٢٠٤
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد حسب النبي محمدين الصعيدي١٢٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد حسن احمد حسن ١٢٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد حسن طه١٢٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد حمدي حامد فرج ١٢٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد خفاجه محمد ١٢٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد راشد عيد عطوھذ١٢١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد رافع ابراھيم محمد١٢١١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد رزق مصطفى محمد١٢١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سعيد محمد أبو زيد١٢١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سليمان شكري محمد١٢١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سمير ابو بكر محمود١٢١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سيد احمد على ١٢١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سيد عبدالجواد عبد الجواد شلبي١٢١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد سيد عبدالعزيز سيد ١٢١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صابر على امين ١٢١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صبحى عبدالسالم عرفه١٢٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح حسين مصطفي١٢٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح سالم عبد السالم١٢٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح محمد سالم١٢٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح محمد سيد١٢٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح مصطفي محمد ١٢٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد صالح يوسف حسن١٢٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عادل عبد المقصود جالل١٢٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عادل محمد محمد البدوي١٢٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عاطف عبدالعزيز محمد١٢٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عايد عليوة محمود١٢٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عبد الجليل عبد الجليل١٢٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عبد الرسول حسين فرماوي١٢٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عبد العزيز عبد الباسط حسن١٢٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عبد المقصود محمد على١٢٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢محمد عبد النبى عبده ابو سريع ١٢٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عبد النبي مھدي محمود١٢٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عبدالحميد احمد امام١٢٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عبدالحميد احمد محمد١٢٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عبدالعزيز السيد تھامي حسانين١٢٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عزت حسنين السيد١٢٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عصام علي عبد الوھاب١٢٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عطيه محمد عليوه عطيه١٢٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد عالء ابوزيد احمد مصطفي١٢٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد على السيد على١٢٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد على حسن على ١٢٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد على محمد مراد١٢٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد فتحى رزق الغريب على١٢٤٧
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد فنحى حنفى صبيح١٢٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد فھمي محمود عبدالحق شعراوي١٢٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد فوزى أحمد ١٢٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد لطفي محمد محمد ١٢٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد متولى سعد متولى١٢٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمد السيد سالمة ١٢٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمد نور الدين محمد ١٢٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمدى صابر سليمان١٢٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمود ابراھيم محمد١٢٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمود عبدهللا سيد١٢٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد محمود محمد شحاته ١٢٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد مسعد عبد الفتاح علي١٢٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد مصطفى عبد المحسن محمد١٢٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد مصطفى محمد حسين١٢٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد وحيد صالح الدين ١٢٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمدعزت عبد العظيم عبد الحليم ١٢٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود ابراھيم عبدالعال عفيفي نصر١٢٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود احمد دياب مرسي١٢٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود احمد محمد١٢٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود احمد محمد  ١٢٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود احمد محمود السيد١٢٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود السيد محمد ١٢٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود حمدى رجب قطب١٢٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود خالد محمود عواد١٢٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود خطاب ھادي يوسف١٢٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود خليل ابو سريع خليل١٢٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود رجب محمود عبدالعزيز١٢٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود عبد الرازق أمين ١٢٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود عبد هللا احمد عبد هللا١٢٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود عزت زكى١٢٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود علٮاحمد عبدالفتاح١٢٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود فارس فتحى محمود ١٢٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود مجدي عبدهللا احمد١٢٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود محمد ابو الحديد١٢٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود محمد احمد عبد القادر١٢٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود محمد العربى عبدالھادى١٢٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود محمد مجاھد١٢٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمود منير محمود عبدالعال ١٢٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣مصطفى ابراھيم محمد عبد العزيز ١٢٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣مصطفى السيد شحات محمد دياب١٢٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣مصطفى سعيد معوض عبدالسالم١٢٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى شرف مرسى١٢٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى عالء الدين محمد١٢٩٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى محمد احمد محمود١٢٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى محمد عبد المقصود مصطفى١٢٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى محمد مصطفى السيد١٢٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى محمود جاد محمد نصار١٢٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى محمود عبد المحسن ١٢٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى مخيمر حنفى على١٢٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفى ھانى حسن١٢٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفي شوقي مصطفي عبد الرحمن ١٢٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفي عطيه غنيمي عطيه يوسف١٢٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مصطفي غازي جمال محمد العزب ١٣٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤موسي حسونه موسي حسونه ١٣٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤مينا جرجس عوض سليمان١٣٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نادر كساب عبد الونيس احمد١٣٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نجالء فتحى على محمد١٣٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نجم حلمي ابراھيم عبد الرحمن١٣٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نصر اشرف محمود مصطفي فتيان ١٣٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نصر سماح السيد نصر١٣٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤نورا سمير عبدهللا جاد١٣٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھاجر احمد محمد عبد العاطى١٣٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھاجر عماد عبدالرازق امام ١٣١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھانى بسالى ابوالخير بسالى١٣١١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھانى شعبان عبد عبد الحميد ١٣١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھاني احمد رشاد فتحي١٣١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھشام محمد حسن درويش١٣١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ھيثم محمود سالم حسن١٣١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤وائل محمد محيي الدين محمد ١٣١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤وفاء حسن شاكر عثمان١٣١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤وليد عبد الحكيم عثمان عبد الباقى ١٣١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ياسر سيد محمد سليمان حسن ١٣١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ياسمين صالح عبد الحافظ محمود١٣٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ياسمين على على مصطفي١٣٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤يوسف حسن يوسف حسن١٣٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤يوسف شعبان احمد ابو العال ١٣٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤يوسف شعبان عبد العاطى حسن ١٣٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ابراھيم امين ابوالنصر محمد١٣٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ابراھيم رافت السيد احمد١٣٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ابراھيم سامى عبد الحميد ١٣٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ابراھيم سعيد عبدالغني عفيفي ١٣٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤ابراھيم صالح محمود ابراھيم١٣٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد ابو الحمد احمد١٣٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد اسماعيل ابراھيم١٣٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد السيد احمد محمد١٣٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد السيد بدوي سعد١٣٣٣
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد السيد معوض بيومي١٣٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد ايمن عبدالرازق علي١٣٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد بدوي احمد عفيفي سعفان١٣٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد جابر حسن عبدهللا١٣٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد جالل محمد عواد الشاعر١٣٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد جمال احمد بيومى١٣٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد جمال سيد احمد سالم١٣٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤احمد جمال مصطفى عبدالحافظ١٣٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد جمعه محمد يسن١٣٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد حسن محمد مصطفي ١٣٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد حماد حسانين عبدالغني ١٣٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد رجب محمد مصطفى١٣٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد رفعت امام محمد السيد١٣٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد رمضان عبدالرحمن عويس١٣٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد زينھم حسين ابراھيم١٣٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سعد مصطفي مصطفي عكة ١٣٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سعيد جبر جاب هللا ١٣٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سعيد عبدالحميد قويدر١٣٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سعيد فتحى ابراھيم١٣٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سمير فتوح حسن ١٣٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سمير مھدى محمد مھدى١٣٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سيد احمد عبدهللا ١٣٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد سيد على ابراھيم١٣٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد صالح محمود ١٣٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عادل جمعة عثمان١٣٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عبد الرحيم عبد الراضى احمد ١٣٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عبد الفتاح بكر احمد١٣٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عبد المنعم محمد مرسي مرعي١٣٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عبد الناصف ابراھيم١٣٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد عبدالحكيم عبدالجود عبدالعال١٣٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد علي فھمي على١٣٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد فتحي عبد العزيز١٣٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد كارم احمد ابراھيم١٣٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد كمال احمد على ١٣٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمد اسماعيل ابراھيم١٣٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمد جالل عبد الباسط١٣٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمد شمس علي١٣٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمد عماد الدين رمضان١٣٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمود امين محمود ١٣٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمود رمضان الطوخي١٣٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محمود عبدالعزيز محمد بركات١٣٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد محيي محمد علي١٣٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد مسلم سعد محمود١٣٧٦
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد وليد السيد احمد ١٣٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧احمد يوسف عبدالسالم محمد ١٣٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسالم بدوي محمد احمد١٣٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسالم حنفي لطفي على١٣٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسالم صبرى خلف سعد١٣٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسالم عماد عبدالواحد عبدالحليم١٣٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسالم فتحى عبدالمحسن خليفه١٣٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسماعيل السيد محمد على ١٣٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اسماعيل سيد اسماعيل١٣٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اشرف شفيق محمد محمد الصايد ١٣٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اشرف صابر احمد متولي١٣٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اشرف معوض حمدى معوض١٣٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧اكرامي طارق عباس جويلي١٣٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧السيد عبدالكريم ابراھيم علي١٣٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧السيد محمد عبدالتواب مرسي١٣٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧الھام صبحي فوزي مدبولي١٣٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧امل عبد هللا حسن حسام١٣٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧امنيه محمد حسن ١٣٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨ايمان احمد محمد محمود ١٣٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨ايمن عبد المغنى محمد سيفين ١٣٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨أحمد على عبد النبى على١٣٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨بسام سعيد عماره محمد بكرى١٣٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨بشرى جرجس نصر بخيت ١٣٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨بشرى صبحى بشرى منصور١٤٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨بھاء جمال احمد عبدالحميد١٤٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨تامر صبحي السيد احمد ١٤٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨جابر اسماعيل جابر عبد الحق١٤٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨جالل عيد عبد هللا حسين١٤٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨جمال عبدالناصر عبدالحميد محمد ١٤٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨جوده ناجي جوده حسن ١٤٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حافظ شعبان حافظ محمد١٤٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حسام شوقى ابراھيم١٤٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حسن عبد الرحيم عبد الحميد شعالن ١٤٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حسن عبدالمنعم محمد رشاد ابراھيم١٤١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حسين كارم محمد سيد عماره١٤١١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حمادة ابراھيم السيد محمد١٤١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حمادة جميل عبد المحسن تركى١٤١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨حماده السيد سليمان عطيه زويد ١٤١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨دينا سعيد محمد سعيد١٤١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رامى حسنى ابراھيم على١٤١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رامى عاطف منير١٤١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رامي سعد عبدالغني نصر الدين محمد ١٤١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رامي سمير محمد ابوالسعود١٤١٩
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رمضان حسن محمود١٤٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨رمضان حفنى مغاورى محمد١٤٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سامح عطاهللا عبدالمولى عطاهللا١٤٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سحر بھجت محمد رزق١٤٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعد مجدى سعد سالم١٤٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد ابراھيم فؤاد ابراھيم١٤٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد عزب سعيد عزب سيد١٤٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد على  رضوان على١٤٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد مجدى قرنى جنيدى١٤٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد محمد احمد محمد١٤٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سعيد محمود قرنى احمد١٤٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سماح محمود حامد محمود حجاب١٤٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سوريان كامل عيد ابراھيم١٤٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد احمد السيد ابراھيم١٤٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد إسماعيل سيد ١٤٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد أحمد على محمد ١٤٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد حمدى مصطفى سيد١٤٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد سعيد سيد عبد العاطى  ١٤٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد شعبان حامد١٤٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨سيد محمد سيد١٤٣٩٩٥/٣/٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨شريف اسماعيل احمد محمد١٤٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨شريف شديد ابراھيم ابوبناية١٤٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨شيماء الھندى محمد عطا ١٤٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨شيماء عبدالتواب فھمي امام١٤٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩صابر عبداللطيف سالم محمد١٤٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩صالح عبدهللا محمد حسن١٤٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩طارق سالم بدر بيومى١٤٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عادل محمد خميس طنطاوى ١٤٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عباس محمد ابراھيم عمر١٤٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد الحكيم زغلول عبد الحكيم عبده١٤٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد الحميد محمد عبد الحميد على١٤٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد الرحمن حامد محمدي نصر الدين١٤٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد الرحمن شوقي محمد امام١٤٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد العزيز طه احمد محمد١٤٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد العزيز فتحي عبد العزيز علي ١٤٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد العزيز محمد صالح الدين جوده محمد سليمان ١٤٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد هللا محمود حسانين ١٤٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبد الوھاب سالمة عبد الوھاب ١٤٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدالرازق ممدوح سيد عبده ١٤٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدالعظيم محمد عبدالعظيم ١٤٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدالعليم على عبدالغنى عبدالعليم١٤٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح١٤٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف١٤٦٢
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدهللا شعبان عبدالعزيز ١٤٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عبدهللا عبدالصادق حسن عبدالصادق١٤٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عثمان سيد عبدالعظيم عثمان ١٤٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عربى محمد محمد محمد١٤٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عرفات جمال شعبان١٤٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عزت وحيد بولس١٤٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عصام شاكر على ابراھيم ١٤٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عالء رشاد عبد الحى عبد المنعم١٤٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عالء نادى شفيق اسكندر١٤٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على جمال عبد الفتاح موسي١٤٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على حسين احمد حسين١٤٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على صالح على محروس ١٤٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على عبدالمنعم مصطفى وردانى ١٤٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على محمد احمد الديب١٤٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على محمد على متولى١٤٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩على ممدوح سعيد١٤٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عماد الدين جمعه ابوزيد ١٤٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عماد عبد الحمن رياض عبد الرحمن١٤٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو احمد محمود محمد١٤٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو عاطف السيد حسن١٤٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو عبد العاطي نور الدين حسين ١٤٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو عبدالفتاح سيد على مقلد١٤٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو عنتر اسماعيل عبد الجواد ١٤٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو عوض هللا عبدالحليم سالمة ١٤٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو فؤاد احمد عبد ربة١٤٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو محمد دياب محمد١٤٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩عمرو موسى محمد احمد١٤٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩فتحي عادل إبراھيم حسين ١٤٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩فؤاد احمد فؤاد ١٤٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩قياتي علي البيومي قياتي١٤٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩كريم سالم فايز رضوان١٤٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩كريم سمير سعيد محمود عبدالفتاح ١٤٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩كريم فتحى ھندى على١٤٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩كريم محمد عدلي خليل١٤٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠كريم محمود محمود١٤٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠كمال عبداللطيف كمال عبداللطيف عيسوي١٤٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠لبنى السيد سليمان السيد ١٤٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠ماجد  كامل  موسى لوقا ١٥٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠مجدى محمد يوسف محمد١٥٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محروس كمال سيد محمد١٥٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد ابراھيم عبد الفتاح الجندى ١٥٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد ابراھيم عبد المجيد الشيخ١٥٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد ابراھيم عبد المنعم عوض١٥٠٥



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد ابراھيم عبدالحميد ١٥٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد احمد صابر ھنداوى١٥٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد احمد عبد الفتاح احمد١٥٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد احمد علي احمد ١٥٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد احمد محمد بحيري ١٥١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد احمد محمد عبدالجواد ١٥١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد امين عبدالحميد محمود١٥١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد أحمد عبدالمؤمن حجاب ١٥١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد بدر على عواد١٥١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد بدوي عثمان محمد١٥١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جابر السيد عبدالمجيد  ١٥١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جابر عبد المقصود محمود١٥١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جاد هللا احمد ياسين١٥١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جاد حسن محمود١٥١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جمال ابوالعال محمد١٥٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جمال السيد عبدالفتاح ١٥٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جمال سالم محمد ھاللي ١٥٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جمال عبد الحكم عتريس ١٥٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جمال عبد العزيز مدنى١٥٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد جميلي عبدهللا عامر١٥٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حسن عبدالعال محمد١٥٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حسنى على بخيت ١٥٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حسين السيد حسنين١٥٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حمدى على على حسن ١٥٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حمدي ابو الفتوح عبدالنبي١٥٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد حمدي طنطاوي عبدالمنعم١٥٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد خالد حسن محمد العربى١٥٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد خالد سيد عبدالحميد ١٥٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد رجب عبدالقادر محمد١٥٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد رفعت عبدالحى محمد١٥٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سعد ابراھيم عبدهللا١٥٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سعيد محمد أبو العزم١٥٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سمير عبدالرحمن محمد خضر١٥٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سيد عبد الواحد ابراھيم١٥٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سيد محمد حسن ١٥٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد سيد محمد حنفي١٥٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد صابر الشافعى احمد١٥٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد صبحي محمد علي١٥٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عاشور عبدالرحيم وردانى ١٥٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عبد الرحمن محمد سالم فضل١٥٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عبد الرحمن محمود قرنى١٥٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عبد العزيز عبد الغفار عبد الغفار١٥٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عبد الوھاب ١٥٤٨



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠محمد عبدالحكيم عبدالباقي ابراھيم١٥٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عبدالرحمن ابوالمعاطى عبدالرحمن١٥٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عبدهللا محمد عبد الفتاح١٥٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عبدالمعبود احمد عيد١٥٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عزت محمد فاضل١٥٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عطيه عبد الھادى عبدالحليم١٥٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عكاشة محمد قرنى ١٥٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد على السيد عبد الرحمن١٥٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد علي عبد الوھاب ابراھيم ١٥٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عماد سعيد البھنسي١٥٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عماد محمد خليل١٥٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد عيد محمد صبحي عبد الفتاح محمد ١٥٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد فتحى عبد الجليل اسماعيل ١٥٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد فرج على احمد زيد١٥٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد فؤاد ابو السعود محمد العادلي١٥٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد فؤاد فوزى احمد ١٥٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد قاسم حسين عبدالفتاح١٥٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد ماھر عبداللطيف ابراھيم١٥٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد ماھر عثمان عمارة١٥٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد متولي محمد ابو سريع١٥٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مجدي احمد عبدالباقي علوان١٥٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمد عبد العزيز١٥٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمد محمد متولي عبد الرحمن ١٥٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمد محمود الخياط١٥٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمود الھادى محمود١٥٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمود سعيد عبدالمقصود ١٥٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد محمود عبد اللطيف مرسي١٥٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفى عبدالرحمن خليفة١٥٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفى على سيد١٥٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفى محمد احمد١٥٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفى محمد شحاتة١٥٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفي عبد الحميد ١٥٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفي فرج امام١٥٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد مصطفي محمد شرقاوي١٥٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد ممدوح حسن مرشدى١٥٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد نادى رفاعي محمد شريف١٥٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد نصر الدين ابراھيم١٥٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد يوسف صالح محمد١٥٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمدج ماجد محمد احمد ١٥٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود ابراھيم الدسوقي عبدالمنعم محمد ١٥٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود ابوبكر محمد تھامى١٥٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود احمد توفيق مصطفى ١٥٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود احمد عبد الجواد ١٥٩١
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود احمد محمد احمد١٥٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود اسامة عبد الخالق محمود١٥٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود السيد ابراھيم احمد زيدان١٥٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود السيد حسن السيد العماوي١٥٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود السيد محمد السيد١٥٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود أحمد عبدالكريم أحمد١٥٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود ثابت على ‘سماعيل١٥٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود جمال محمود ١٥٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود حسن محمد محمد خليل ١٦٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود خلف حسن محمد ١٦٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمود درويش زكى درويش١٦٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سعيد محمد حسن١٦٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سمير محمد غنائم١٦٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سيد عبد الرحمن عبد القوى١٦٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سيد عبد العظيم١٦٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سيد محمود عبد الصادق١٦٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود سيمر عجمى عبد العزيز ١٦٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود شعبان محمد بدر١٦٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود عبد الفتاح احمد عبد المقصود١٦١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود عبد الكريم حسن عطية ١٦١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود عبد الكريم رفاعي مصطفي١٦١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود عبدالرازق احمد ابراھيم ١٦١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود عبدهللا شحات سكر ١٦١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود فوزى عبد الھادى١٦١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد عبد الحميد١٦١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد عبد الخالق سيد مبارك١٦١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد على سيد١٦١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد محمد العونى١٦١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد محمد عبد الحق١٦٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود محمد محمود حسين ١٦٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود مختار ابراھيم عزالعرب١٦٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود منير احمد محمد دنيا١٦٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود منير السيد ابراھيم١٦٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود نادى فتحي محمد اسماعيل١٦٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود نجيب ابراھيم السيد١٦٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمود يحيي طوخي احمد ١٦٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مختار محمد البربرى حسن ١٦٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مختار محمد موسى محمد١٦٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مروة سامى محمد عبد العزيز١٦٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مروه جمال محمد امين ابو العال١٦٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مروه عادل سعد ابراھيم زغاري١٦٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى ابراھيم حنفى السيد١٦٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى احمد محمد النادى ١٦٣٤
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى اسماعيل محمد على ١٦٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى السيد محمود محمود١٦٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى طه سيد على١٦٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى عادل عزت توفيق١٦٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى عبد التواب عبده سليمان١٦٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفى لطفى سالم منصور١٦٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفي محمد حسن ١٦٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مصطفي محمد علي عبد الحميد١٦٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤ممدوح محسن سرحان عالم١٦٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤منار الشحات عبدالرحمن على موسى١٦٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤منصور علي عبد العزيز ١٦٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤منصور محمد منصور منصور١٦٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مني محمد احمد سيد ١٦٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مؤمن جمال سيد١٦٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مؤمن ماھر حسين عبدالرحمن١٦٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤ميسرة مدحت فؤاد فرماوى١٦٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤مينا مجدي ابراھيم١٦٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤نزيه علي محمد احمد١٦٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤نھاد عبدالسالم محمد محمود١٦٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤ھاشم محمد ھاشم محمود١٦٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤ھاله الدسوقي ابراھيم سيد احمد ١٦٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ھند محمد سعيد محمد مصطفي١٦٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وائل سيد محمود احمد١٦٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وائل محمد زكريا محمد جمعة ١٦٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وسام أحمد على جعفر١٦٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥والء سالم عبدالسميع محمد ١٦٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وليد خالد محمد طه العزالي١٦٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وليد محمد محمد عمارة١٦٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥وليد ميالد سليمان صابر ١٦٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ياسر محروس مھدى محمد الدالى ١٦٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥يحي رفعت عبد التواب سيد أحمد البنا١٦٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥يحيى محمد عبد هللا السعيد١٦٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥يوسف فضل جابر فريح١٦٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم عبد الفتاح ابراھيم ١٦٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥سمير عماد محمد عبدالحميد مسعود ١٦٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥بيشوى عادل رمزى حنين مشرقى١٦٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥حسام علي عبد الفتاح علي ١٦٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥عبد الوھاب محمد عبد الوھاب محمد١٦٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥عمرو احمد جودة احمد١٦٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥كريم متولى محمدى متولى١٦٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد رمضان عبد العزيز عبد الوھاب ١٦٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود جمال كامل سيد ١٦٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥عمرو احمد عبدالحميد جمعه١٦٧٧



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم احمد عبد المنعم  محمد ١٦٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم حسن ابراھيم ذكى١٦٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم حسن ابراھيم محمد١٦٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم سعيد عبدالحميد السيد١٦٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم محمد ابراھيم محمد عبدالمجيد١٦٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم محمد محمود الھلباوي١٦٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥ابراھيم محمدى ابراھيم العدلى١٦٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد ابراھيم الدسوقى عبدالرازق١٦٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد ابراھيم محمد ابراھيم١٦٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد اشرف احمد اسماعيل١٦٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد اشرف يحى١٦٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد السيد السيد مغازي ١٦٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد السيد محمد عبد الوھاب١٦٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد امين محمود ١٦٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد انور عبدالحميد عبدالمقصود١٦٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد بدر محمد رفاعى١٦٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد بسيونى عبدالفتاح عبدة١٦٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد بيومى محمد بيومى النجار١٦٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد تقى محمد اسماعيل ١٦٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد جمال محروس كامل١٦٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد حسن محمد حسن ١٦٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد حسين سالمة ١٦٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد حسين سيد حسن١٧٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد حماد محمد عبدهللا ابوالدھب١٧٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد ربيع محمد محمد ١٧٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد رضا شحاته حسن١٧٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد رضا محمد ابو زيد سعد١٧٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد رمضان عباس ابراھيم١٧٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد سامي عبدالعظيم السابعي ١٧٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد سعيد اسماعيل جمعة١٧٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥احمد سعيد عبدالمعبود محمود ١٧٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سعيد علي عبد الغني ١٧٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سيد احمد عبدالقادر معوض١٧١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سيد سيد صالح١٧١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سيد عبدربه حسبو١٧١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سيد كامل عبد الظاھر ١٧١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد طة محمد عباس١٧١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد عادل محمود سليم١٧١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد عارف ابراھيم ١٧١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد عبد الرحمن عبد الرحمن حسن١٧١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد عبدالمنعم محمود عثمان١٧١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد على احمد حسن ١٧١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد مجاھد سيد مبغدادى ١٧٢٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد السيد اسماعيل صقر١٧٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد السيد علي ١٧٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد بيومى١٧٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد حجازى محمد١٧٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد حسن ابراھيم ١٧٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد حسين امام بدوى١٧٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد سالم سالم ١٧٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد عبد العزيز عبد الشافي١٧٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمد عبد المحسن سليمان ١٧٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد محمود السيد محمد ١٧٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد مرعى محمد عبد اللطيف١٧٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد مصطفي امين محمد١٧٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد مصطفي محمد احمد١٧٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسامة حسين يونس ھيكل ١٧٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم احمد حسن احمد النجار ١٧٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم احمد سعيد عفيفي١٧٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم جمال عبدالغفار محمد ١٧٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم حسين عبدالعاطي ١٧٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم خالد فؤاد محمد ١٧٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم رافت محمد١٧٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم سامى محمد اسماعيل ١٧٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم سعيد عبدالعزيز محمد١٧٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم عاطف عبد الغفار احمد ١٧٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم عبد القادر حامد عبد القادر١٧٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم عبد النبى محمد بيومى ١٧٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم عماد حلمى محمد ١٧٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم فؤاد عبد المنعم الطرش١٧٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم مجدي عبدالرحمن مرسي ١٧٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم محمد السيد السيد ١٧٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم محمد عبد الحي الجمال١٧٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم محمد فتح هللا منسي الدرع١٧٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم محمد فوزى ابراھيم ١٧٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اسالم نور رمضان محمد١٧٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اشرف سعيد عبدالمحسن علي١٧٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اشرف سيد على احمد١٧٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦اشرف محمد احمد غيته١٧٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦االمير محمد احمد محمد ابراھيم ١٧٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦الحسين محمد حجازي مصطفي ١٧٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦الحسينى رجب الحسينى زايد١٧٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦السيد احمد محمد السيسى ١٧٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦السيد جمال ابراھيم عبد الحي١٧٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧السيد جمال توفيق معاقيل١٧٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧السيد محمود فھمي علي افندي السيد ١٧٦٣
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧امنية توفيق محمد محمد ١٧٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧امنيه عزت عبد هللا السيد الزحالن ١٧٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧امنيه عزت مصطفى عبد المطلب ١٧٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايمن محمد عبد المجيد١٧٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايھاب حمدى عبد المنعم حافظ١٧٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايھاب عبد الحميد محمد الھادي ١٧٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايھاب فوزي عبدالرحمن على موسي١٧٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧إبراھيم أحمد سيد محمد١٧٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧أحمد ربيع فتحى١٧٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧أحمد عبدالحميد عليوة مصطفى١٧٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧أحمد محمد عبد هللا ١٧٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧باسم عبد النبي عبد الغني شحاته١٧٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧بدر رجب محمد توفيق١٧٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧بسام السيد احمد دسوقى١٧٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧جالل السيد حسن محمد ١٧٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧جمال احمد سيد احمد اسماعيل١٧٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧جمال جوده طنطاوي عبد هللا ١٧٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧جمال سمير عبدالحميد  ابراھيم١٧٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧جوده احمد جوده عفيفى١٧٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسام جمال السيد محمد١٧٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسام حسن عبد الفتاح محمد١٧٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسام حسين رمضان ابراھيم ١٧٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسن سليمان حسن محمد١٧٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسن سيد احمد ابراھيم١٧٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسن محمد خليل احمد١٧٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسني فتحي ابوزيد مصطفي١٧٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسين احمد عبد الرؤف ١٧٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسين حسن كامل شحاته١٧٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حسين ربيع محمد على١٧٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حلمي محمود حلمي نمر١٧٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حمدى كمال عبد العظيم ١٧٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حمدى ممدوح محمد محمد النجار ١٧٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧حمدي عيسي علي عيسي ١٧٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧خالد جمال احمد ابراھيم ١٧٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧خالد صالح عبد المنعم عويس١٧٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧خالد فايز امام علي ١٧٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧خليفة عبد الجواد أحمد ١٨٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧دعاء رضا حلمي عليوة١٨٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧دينا جمال بدوي محمد عفيفي ١٨٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧دينا محمد النبوي نبيل١٨٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧راضى احمد سالم احمد١٨٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رامي وجدي عبد العزيز محمود ١٨٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ربيع محمد عالم سليمان ١٨٠٦
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رجب جمال رجب محمد الفول١٨٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رجب فاروق عبدالغني درويش١٨٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رجب نادى كمال عبده١٨٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رزق فاروق رزق نصر ١٨١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رضا صبرى حفنى محمد ١٨١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رضا صبري محروس ابراھيم ١٨١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رضوان سامى عبد الخالق على١٨١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧رمضان بيومي رمضان مرسي١٨١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سامح عطيه غنيم ١٨١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سامح مبروك محمد موسي ١٨١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سامح منيع محمد يوسف١٨١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سعاد ابراھيم عبد اللطيف ابراھيم١٨١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سعيد شعبان محمد محمد شعبان١٨١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سعيد عبد العزيز سالم ابو عسيله١٨٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سعيد محمد سعيد الشويحي١٨٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سعيد مرزوق محمد بخيت أحمد١٨٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سالمه صابر طنطاوى محمد١٨٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سمير غانم منصور محمد١٨٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سيد احمد محمد سيد١٨٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سيد حسين عبدهللا احمد ١٨٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧سيد عبد هللا على سيد ١٨٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧شريف احمد حسنى عبدالمعطى١٨٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧شريف رمضان إبراھيم محمد١٨٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧شيماء عبد النبي معوض ١٨٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧شيماء عبدالستار جمعه موسى١٨٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧صبرى محمد نيلى حسين١٨٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧صفوت رزق برسوم ١٨٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧صالح صالح ابراھيم الجبورى١٨٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧صالح على سعدان عويس ١٨٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧طاھر عبدالنبى محمد ابراھيم١٨٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧طه عزالرجال يوسف منصور١٨٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧طه محمد موسي ابراھيم ١٨٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧عادل دسوقى ابراھيم ابراھيم ١٨٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧عاصم على محمد عامر١٨٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧عبد البر وفاء عبد الودوود١٨٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد الرحمن محمد محمد احمد١٨٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد السالم كمال عبد السالم عبد الرحيم ١٨٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد العاطى عبد الوھاب خليل عبد الخالق١٨٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد هللا رشاد مجاور١٨٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد المنعم على عبد الوھاب١٨٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد المنعم فاروق عبد المنعم ١٨٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد الناصر جمال عبد العزيز١٨٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبدالحليم محروس عبدالحليم عبدالتاح ١٨٤٩



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبدالعظيم عثمان محمد عثمان١٨٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمود١٨٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبدهللا مختار عبدهللا علي١٨٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالرحمن ١٨٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عزت كرم هللا سعد عوده١٨٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عصام سعد محمود ابراھيم مخلوف١٨٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عصام سليمان محمد صالح١٨٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عصام محمد يس على اسماعيل١٨٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عطية عبد العظيم عطية عبد الغنى١٨٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء عبد الرحيم مصطفى حسن ١٨٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء عبد العزيز عمارة عمارة١٨٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء محمد بدر الجوھرى١٨٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء محمد علي عبدالواحد ١٨٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء محمد محمد ١٨٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عالء ممدوح عبدالحميد النقيطى١٨٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على سعد على محمود١٨٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على سعيد عبد العظيم أحمد١٨٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على صابر ابو زيد١٨٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على عبدالعزيز على يوسف١٨٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على محمد حسين عبد اقادر١٨٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨على محمد على محمد١٨٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨علي مجدي معتمد غياض١٨٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨علي محمد انور عطية محمد ١٨٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عماد سليمان رمضان ١٨٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عماد عبد الحيلم كمال عبد الحليم١٨٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عماد عزيز رزق حنا١٨٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عماد محمد صبحي محمد١٨٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمر سمير سيد عمر الورداني ١٨٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمر محسن ابراھيم سليمان١٨٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمر محمد عبدالعظيم محمد ١٨٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو احمد محمود احمد١٨٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو حامد محمد احمد١٨٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو حسنى الحسينى حسن١٨٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو عادل محمد خليل ١٨٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو عربى محمد على١٨٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو على محمد الشحات١٨٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عمرو محمد اسماعيل حسن ١٨٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عيد حمدي حسين محمد١٨٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عيد مبروك ابراھيم على١٨٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فاطمة عبد الفتاح الشاذلى السيد١٨٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فاطمه محمد صبيح١٨٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فايز نعيم على محمد نصر١٨٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فتحى مختار فتحى السيد سالم١٨٩٢
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فتحيه عواد السيد سطيحه١٨٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨فتوح السيد فتوح السيد شاھين ١٨٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١فخرى سيد محمد سيد ١٨٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١فريد عبدالتواب ابوالقاسم حسن١٨٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١فھمى خالد فھمى عبدالشافى١٨٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١فؤاد احمد فؤاد احمد١٨٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كامل محمد احمد محمد ١٨٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كرم عزت عبدالعاطي المريجي ١٩٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم حسام الدين محمد شكري ١٩٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم رجب قاسم احمد١٩٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم فوزى السيد ١٩٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم مجدى موسي السيد١٩٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم محمد عرفة عبد العال١٩٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم وحيد عبد الفتاح ١٩٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كمال الدين توفيق كمال محمد ١٩٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كنجارٮمحمد عبدالواحد سالم١٩٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١ماري صبحي لطيف اسعد ١٩٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١ماھر بربرٮسيد أحمد ١٩١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مايكل منير بيت جرجس ١٩١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مجدى رضوان احمد حسن١٩١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مجدى سعد عريان منصور١٩١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محرم حسين محمد بيومي ١٩١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد ابراھيم السيد ابراھيم١٩١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد ابراھيم السيد احمد علي ١٩١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد ابوالمعاطى رجب ابوالسعود١٩١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد احمد صبحي١٩١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد احمد محمد ١٩١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد اسماعيل محمد١٩٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد حسين عثمان١٩٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد شكري محمد١٩٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد عبد الرحيم غنيم١٩٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد احمد محمد١٩٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد انور عبدالوھاب عبدالواحد ١٩٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد بدوى عبد الشافي بدوى١٩٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد بديوي السيد حسانين ١٩٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جالل محمد ابو العينين ١٩٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جالل محمد على١٩٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمال سليمان امام ١٩٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمال عبد النبى عطوه١٩٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمال عبدالحميد شمعون١٩٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمال علي فرجاني١٩٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمال محمد١٩٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمعة فراج سالم١٩٣٥
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السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جمعه عبد المقصود سليمان ١٩٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد جميل سيد ياسين١٩٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد حسن تاج الدين عبدالعزيز١٩٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد حسن عبد الرازق على ١٩٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد خميس محمد احمد١٩٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد رضا عبد الوھاب ١٩٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد رضا على حامد١٩٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد رضا محمد محمد١٩٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد رمضان عبد هللا١٩٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد رؤوف محمد حافظ١٩٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد سعيد سيد احمد السيد ١٩٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١محمد سعيد عبدالمنعم ايوب ١٩٤٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سعيد محمود احمد صالح ١٩٤٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سالمة عباس احمد دياب ١٩٤٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سليمان احمد حامد١٩٥٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سمير عبدالعزيز حسين فروح١٩٥١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد صابر عبدالمقصود عبدهللا ١٩٥٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد صابر عبدالواحد عبدالفضيل١٩٥٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد صابر محمدي علي ١٩٥٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد صبحى محمد عبدالشافى١٩٥٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عادل رجب اسماعيل١٩٥٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عادل عبد العظيم ١٩٥٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبد الحفيظ عبد العزيز ١٩٥٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبد الھادى توفيق على ١٩٥٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبدالحاكم عفيفي١٩٦٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبدالحليم محمد عبدالجواد١٩٦١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبدالحميد عبدهللا عبد الحميد ١٩٦٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبدالعليم اسماعيل محمد١٩٦٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عبدهللا سالم ذكي فتوح ١٩٦٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عزت عبدالمنصف عبدالباقى١٩٦٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عصام عبد الفتاح١٩٦٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عطيه احمد عطيه ١٩٦٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد عيسي نوح ابو زيد ١٩٦٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فاضل محمد ابراھيم١٩٦٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فتحى السيد١٩٧٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فتحي فؤاد محمد ١٩٧١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فراج السيد ابو العال ١٩٧٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فكرى اسماعيل سيد١٩٧٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فكرى عبدالمھيمن عبدالقادر١٩٧٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فھمي عبدالشافي عبدالحميد١٩٧٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد فھيم حسن حسانين ١٩٧٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كامل حسين علي١٩٧٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كامل محمود١٩٧٨
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السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كامل ھاشم باطه١٩٧٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كمال عبد الراضى محمد١٩٨٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كمال عبد المجيد سيد١٩٨١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد كمال محمد امام عواد١٩٨٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ماھر عبدالرحيم مصطفى١٩٨٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد مجدى رشاد إبراھيم ١٩٨٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمد ابراھيم محمد١٩٨٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمد السيد احمد١٩٨٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمد سنوسى ابراھيم١٩٨٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمد شوقي متولي١٩٨٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمد على الشيخ١٩٨٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمود سليمان ھاشم ١٩٩٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمود محمد عبد المنعم ١٩٩١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد محمود ناجي محمود ١٩٩٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد مرزوق عبدالمرتضى١٩٩٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ناجى أبو الحديد أبو العال١٩٩٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد نادي محمد حسن١٩٩٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ناصر شعبان بركات ١٩٩٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد نشأت عبد الغني ناصف ١٩٩٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد يحيي عبد الخالق عبد الفتاح١٩٩٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد يحيي محمود صيام١٩٩٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد يس حسن٢٠٠٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود ابراھيم محمود محمود٢٠٠١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود احمد احمد السيد ٢٠٠٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود احمد على قناوى ٢٠٠٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود احمد فؤاد ابراھيم عفيفي٢٠٠٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود احمد محمود ابو المجد ٢٠٠٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود السيد ابراھيم السيد٢٠٠٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود السيد محمود المنياوى ٢٠٠٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود امين محمود على ٢٠٠٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود أحمد منصور عبد الھادي٢٠٠٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود أنور محمود سيد٢٠١٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود جمال حسانين عبدالعال٢٠١١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود حسن محمود الفقى٢٠١٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود رضا السيد عطية محمد٢٠١٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود سعيد عبد الحميدعثمان٢٠١٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود سعيد عبدالمنصف محمد٢٠١٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود سليمان محمود محمود ناصر ٢٠١٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبد الرحمن فرج ٢٠١٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبد المنعم السيد عامر٢٠١٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبدالعظيم محمدي٢٠١٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود على عكاشة عبدهللا٢٠٢٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود على محمود سعد٢٠٢١
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السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود على مصرى سيد٢٠٢٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود فوزي ابراھيم سيد٢٠٢٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد احمد محمد٢٠٢٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد امين عبدالقادر٢٠٢٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد أحمد محمود٢٠٢٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد حسن عبد الفتاح٢٠٢٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد حسين على٢٠٢٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد رشاد إبراھيم ٢٠٢٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد رمضان٢٠٣٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد طلبة احمد٢٠٣١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد عبدالقوى٢٠٣٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد عبدالمعطي٢٠٣٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد عواد محمد عودة٢٠٣٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد فاروق محمد ٢٠٣٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد محمود احمد٢٠٣٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد محمود سيد احمد ٢٠٣٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمد موسي حسن ابو عرب ٢٠٣٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود محمود خليل ٢٠٣٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود نبيل السيد زكي بركات ٢٠٤٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محى الدين مصطفى٢٠٤١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢مدحت عدلى توفيق بشاره٢٠٤٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢مراد أحمد قرين ٢٠٤٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مروة صالح عطية عفيفى٢٠٤٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مروة مصطفي محمود فتوح ٢٠٤٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مريم محمود رشاد محمود الكردي ٢٠٤٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مريم وجيه مختار ارسانيوس ٢٠٤٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى السيد السيد زرد٢٠٤٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى اھاب ابراھيم الدسوقى٢٠٤٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى سيد عبدهللا نصار٢٠٥٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى فتحى عبد الرحمن السيد٢٠٥١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى محمد الفارس جوده محمد بحيرى٢٠٥٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى محمود عبدالستار محمد عبداللطيف٢٠٥٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى مختار ابو سريع حسين٢٠٥٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفي احمد طه عواد٢٠٥٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفي اسماعيل حسن٢٠٥٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفي عبدالحميد ابراھيم دسوقي عجوة٢٠٥٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفي مغنم سيد محمد٢٠٥٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ممدوح سيد عبد العظيم فھيم٢٠٥٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣منصور علي حسين٢٠٦٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣منصوره محمد على محمد٢٠٦١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مؤمن محمد دكرورى على٢٠٦٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مؤمن محمود سيد عبد الغنى ٢٠٦٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مياده محمد عبدالحميد محمد حسنين ٢٠٦٤



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي

الناجحين من تخصص  معدات كھربائية

السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ناجى مبروك عبد الفتاح محمد٢٠٦٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣نبيل كمال عبد المحسن احمد٢٠٦٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣نعيم سليمان نعيم عبالمنعم سالم٢٠٦٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣نھله ھالل ابراھيم  على٢٠٦٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣نورا سعيد محمد محمد ٢٠٦٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھانى صفوت صادق تادرس٢٠٧٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھانى عبد الرؤف عبد النبى٢٠٧١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھانى محمد عبد الحفيظ ٢٠٧٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھانى مصطفى محمد٢٠٧٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھاني سامي عبدالستار مصيلحي٢٠٧٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھالل سيد ھالل موسى٢٠٧٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھند احمد عبد العظيم احمد عبد اللطيف٢٠٧٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھند عبدالرحمن سيد احمد محمد ٢٠٧٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھيثم جوده عبدالرحمن بدوى٢٠٧٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وافي منير عبد العزيز محمود ٢٠٧٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وائل محمد حافظ سليمان٢٠٨٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وجيه محمد سنجر اسماعيل٢٠٨١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وحيد رمضان مصطفى محمد ٢٠٨٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وليد جمال مرسى٢٠٨٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وليد خالد سليمان محمد سليمان٢٠٨٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وليد عاطف على حسين٢٠٨٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ياسر سعيد زكى عثمان٢٠٨٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ياسر كامل حسين محمد ٢٠٨٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣يحى عماد الدين سويلم ٢٠٨٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣يوسف ابراھيم ھالل يوسف ٢٠٨٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣سامح راضى محمد يوسف٢٠٩٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣فوزيه حسن أبراھيم توفيق٢٠٩١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود ناصر السيد محمد ٢٠٩٢


